PROTOKÓŁ Nr VIII/2019
z ósmej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski
odbytej w dniu 17 maja 2019 r.
Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 15:00.
W sesji udział wzięli radni:
 Czech Jan.
 Dyga Szymon.
 Halupczok Krzysztof.
 Klama Andrzej.
 Kobienia Alfred.
 Mateja Andrzej.
 Okos Teodor
 Urban Rudolf.
 Schreiber Waldemar.
 Szymik Ewa.
 Wacławczyk Michał.
 Woszek Joanna.
Stanowi to 80% frekwencji.
Nieobecni: Anna Gebauer, Waldemar Wilk i Rafał Zmuda – nieobecności nieusprawiedliwione,
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Krzysztof Mutz - Wójt Gminy.
2. Aneta Knapik– Skarbnik Gminy.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Porządek sesji:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,
- przedstawienie porządku obrad sesji;
3. Podejmowanie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik w celu
przedstawienia powyższego projektu uchwały.
W związku z istotną zmianą przepisów w trybie emisji obligacji, które wchodzą w życie
1 lipca 2019 roku, nie będzie możliwe wypuszczenie papierów wartościowych
w dotychczasowy sposób.
Wprowadzone modyfikacje dotyczą miedzy innymi:
a) obowiązku zarejestrowania wszystkich emitowanych w Polsce obligacji w depozycie
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (od 1 lipca br.
ewidencja obligacji nie będzie już mogła być prowadzona przez bank
w dotychczasowym trybie). Brak przekazania danych będzie obwarowany sankcją
w kwocie do 2.000.000 zł.
b) obowiązku powołania agenta emisji, który będzie odpowiadał za zgodność z prawem
działań emitenta związanych z przeprowadzeniem emisji. Agentem emisji może być
biuro maklerskie lub bank powierniczy.
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Związane to będzie z wyższymi kosztami tego sposobu finansowania, a także ze znaczącymi
sankcjami w przypadku naruszenia przepisów. Nie są jeszcze do końca znane wszystkie planowane
zmiany, ponieważ jedna z uchwał jest jeszcze w trakcie opracowywania. W związku z tym chcemy
zdążać z emisją obligacji do końca czerwca br.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały, następnie
poddał uchwałę pod głosowanie.
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr VII/64/2019 została podjęta jednogłośnie.
Wyniki imienne:
ZA(12):
Jan Czech, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja,
Okos Teodor, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Joanna
Woszek.
Ad.4
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 15:10
Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów Opolski znajdujące
się w aktach ORR.0002.05.2019
W związku z wystąpieniem problemów technicznych nagranie z sesji nie zawiera dźwięku lecz tylko
obraz.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Jolanta Bioły
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Rudolf Urban
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